Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 11. března
2015
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
schvaluje program 8. schůze rady městského obvodu konané dne 11. března 2015.
144/8/15
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
145/8/15
č.:
1040/42 z 24. září 2008,
1169/49/13 z 16. ledna 2013,
1514/63/13 z 14. srpna 2013,
2050/8/15 z 30. července 2014,
2110/90/14 z 10. září 2014,
11/1/14 z 19. listopadu 2014,
109/6/15 z 11. února 2015
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

146/8/15

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost o prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců zařazených k výkonu
veřejně prospěšných prací R. D., R. G.,
2) souhlasí s prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců zařazených k výkonu veřejně
prospěšných prací R. D., R. G.,

147/8/15

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu,
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. dubna 2015.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního
řádu, o sdělení požadavků ke zpracování územní studie pro plochu US 45 (B 180) v k. ú.
Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2)
a) souhlasí s požadavky ke zpracování územní studie pro plochu US 45 (B 180) v k. ú.
Bartovice a s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2. a) tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 20. března 2015

148/8/15
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c) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 20. března 2015.
1) projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,
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IČ 70987742,
a
MUDr. T. M., trv. bytem xxxxx, na peněžitý dar ve výši 2.000 Kč, který je určen na ceny
a odměny pro děti při pořádání kulturních a sportovních akcí, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu mezi:
Mateřskou školou Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,
IČ 70987742,
a
MUDr. T. M., trv. bytem xxxxx, na peněžitý dar ve výši 2.000 Kč, který je určen na ceny
a odměny pro děti při pořádání kulturních a sportovních akcí, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,

149/8/15

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 27. března 2015.
1) projednala bezúplatný převod pozemku parc. č. 3215/11 v k. ú. Radvanice, jež je součástí
kruhového objezdu ulice Těšínská, Lihovarská a Čapkova do vlastnictví Moravskoslezského
kraje s právem hospodařit pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1,
702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bezúplatným převodem pozemku
parc. č. 3215/11 v k. ú. Radvanice do vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem
hospodařit pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle termínu zastupitelstva,

150/8/15

151/8/15

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Státním fondem
rozvoje bydlení, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1, jejíž předmětem bylo naplnění podmínek
smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu domu s pečovatelskou službou v městském
obvodu Radvanice a Bartovice.
1) projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb, uzavřené
s Českou poštou, s.p., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb,
uzavřené s Českou poštou, s.p., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 11. března 2015,

152/8/15
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování
certifikačních služeb, uzavřené s Českou poštou, s.p., dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 11. března 2015.
1) projednala žádost J. M., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 620/2013/MBaI uzavřené dne 29. listopadu 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0108/2015/MBaI s J. M., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost J. Š., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 212/2012/MBaI uzavřené dne 30. dubna 2012, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0109/2015/MBaI s J. Š., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost I. B., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 186/2013/MBaI uzavřené dne 29. dubna 2013, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0110/2015/MBaI s I. B., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) projednala žádost M. A., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 46/2014/MBaI uzavřené dne 27. února 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0111/2015/MBaI s M. A., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) projednala žádost J. O., trvale bytem xxxxx, o dohodě o přistoupení k závazku
se splátkovým kalendářem, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavření Dohody
o přistoupení k závazku se splátkovým kalendářem č. S 0112/2015/MBaI s J. O., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 27. března 2015,
12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatku dle bodu 2, 4, 6 a 8
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 27. března 2015,

153/8/15

13) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost dle bodu 10 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002
zůstává ve sledování dle termínu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
a) splněná,
b) dosud nesplněné usnesení č. 228/20/14 ze dne 5. 6. 2014,
4) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského
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obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 17. března 2015.
1) projednala nabídku ze dne 28.3.2014 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava,
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory na bezúplatný převod pozemku
parc. č. 3265/16, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 708 m2 v k.ú. Radvanice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy
č. S 0119/2015/MBaI s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava-Mariánské Hory na pozemek parc.č. 3265/16, ostatní plocha, jiná plocha,
o celkové výměře 708 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle termínu zastupitelstva,

155/8/15

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zrušit Jednací řád Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 21. prosince 2006,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit Jednací řád Zastupitelstva
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
s úpravou v čl. 7, bodě 17. dle návrhu člena rady městského obvodu,

156/8/15

4) ukládá starostce městského obvodu předložit Jednací řád Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu
městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zasedání.
1) projednala návrh smlouvy o dílo č. 2410/14 ERW (vedené pod č. S 0105/2015/MBaI)
na dodávku a montáž 78 ks indikátorů WALK BY s radiovým odečtem, pro rozdělování
nákladů na vytápění otopnými tělesy v domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Bartovicích
a smlouvy o dílo č. 107/14 EMS (vedené pod č. S 0107/2015/MBaI) na provádění ročních
odečtů indikátorů a zpracování rozúčtování tepla v domě s pečovatelskou službou v Ostravě
- Bartovicích, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 2410/14 ERW (vedenou pod č. S 0105/2015/MBaI)
na dodávku a montáž 78 ks indikátorů WALK BY s radiovým odečtem a Smlouvu o dílo
č. 107/14 EMS (vedenou pod č. S 0107/2015/MBaI) na provádění ročních odečtů indikátorů
a zpracování rozúčtování tepla v domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Bartovicích, obě
se společností ENBRA, a.s., se sídlem Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 44015844,
DIČ: CZ44015844, ENBRA a.s. – odštěpný závod Karviná, se sídlem Na Vyhlídce 1079,
735 06 Karviná, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2015,
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. 2410/14 ERW
(vedené pod č. S 0105/2015/MBaI) a smlouvy o dílo č. 107/14 EMS (vedené pod
č. S 0107/2015/MBaI) dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2015.
1) projednala žádost o potvrzení Osvědčení objednatele předložené firmou 1. REALIZAČNÍ
s.r.o., Vdovská 679/24, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ: 29396271, jehož předmětem je
vyjádření městského obvodu o stavebních pracích v rámci smlouvy o dílo, které byly
provedeny ve sjednané kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům a za smluvenou cenu
pro zakázku „Ekologicky naučná stezka pro děti a mládež“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o nepotvrzení osvědčení objednatele pro firmu 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Vdovská
679/24, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ: 29396271, jehož předmětem je vyjádření městského
obvodu o stavebních pracích v rámci smlouvy o dílo, které byly provedeny ve sjednané
kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům a za smluvenou cenu pro zakázku „Ekologicky
naučná stezka pro děti a mládež“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

158/8/15

159/8/15

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat žadatele
o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2015.
1) rozhodla o stanovení
- předpokládaného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných pro poskytování
dotací-grantů v roce 2015 ve výši 230.000,00 Kč,
- maximální výše dotace v jednotlivém případě na 30.000,00 Kč,
- lhůty pro rozhodnutí o žádosti o dotaci – grant do 30. června 2015,
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu zapracovat limity
uvedené v odst. 1 tohoto usnesení do podmínek pro poskytování dotací-grantů v roce 2015,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 12. března 2015.
1) projednala žádost Českého rybářského svazu, místní organizace Ostrava, IČ 15502791
o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí finančního daru
z rozpočtu městského obvodu na rok 2015 Českému rybářskému svazu, místní organizace
Ostrava, IČ 15502791 na úhradu nájmu pozemku v lokalitě Bučina a znaleckého posudku
ve výši 35 170 Kč,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření, kterým se
sníží výdaje na § 6409, pol. 5901
o 36 tis. Kč
zvýší výdaje na § 3429, pol. 5222
o 36 tis. Kč

160/8/15

161/8/15
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4) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit návrh k projednání zastupitelstvu
městského obvodu dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 17. března 2015.
1) rozhodla o uzavření Smlouvy o zajištění průběžné odborné praxe, se Střední školou
služeb a podnikání, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, 708 00 Ostrava – Poruba,
Příčná 1108, v příloze č. 1 tohoto materiálu,
2) zmocňuje starostku k podpisu smlouvy dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 16. března 2015.
1) rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o udělení plných mocí
č. 2/2015, 3/2015 a 4/2015 zmocněnci: společnosti Erste Grantika Advisory, a.s.,
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IČ: 255 97 001, se sídlem Jánská 10, 602 00 Brno, a jejímu pracovníkovi Mgr. Vratislavu
Kubíkovi, narozenému 28. 6. 1982 v Novém Městě na Moravě, k zastupování statutárního
města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, před státními institucemi
a zejména Státním fondem životního prostředí ČR, ve věcech administrace žádosti o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí a ke všem přímo souvisejícím úkonům
pro projekty:
- „Biologicky rozložitelný odpad – SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
- „Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě-Bartovicích“
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
- „Energetické úspory objektu klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 3141, v OstravěRadvanicích“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

162/8/15

2) zmocňuje starostku k podpisu plných mocí č. 2/2015, 3/2015 a 4/2015 dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 18. března 2015.
1) projednala dodatek č. 1 (vedený pod č. S 0127/2015/MBaI) ke smlouvě o dílo
č. S 0379/2014/MBaI ze dne 20. října 2014 mezi statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Radvanice a Bartovice a společností MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská
227/7, Moravská Ostrava, IČO: 27833551 a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 (vedený pod číslem S 0127/2015/MBaI) ke smlouvě o dílo
č. S 0379/2014/MBaI ze dne 20. října 2014 mezi statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Radvanice a Bartovice a společností MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská
227/7, Moravská Ostrava, IČO: 27833551 a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2015,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 (vedeného pod číslem
S 0127/2015/MBaI) ke smlouvě o dílo č. S 0379/2014/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2015.

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta
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Pavel Šebesta
člen rady

